
projekt Nr 2 

 

  

 

UCHWAŁA NR ………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 

29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2021 – 2035, z późn.zm. 

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.  z  2021 r.                

poz. 305) oraz uchwały   Nr 217/XXVIII/ Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035,                

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 217/XXVIII/ Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia                     

2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035               

z późn.zm.   wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20  Rady Powiatu Otwockiego  z dnia  

29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2021 – 2035, z późn.zm. 

 

Załącznik nr 1  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego    

na rok 2021, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 Wieloletnia 

prognoza finansowa.  

 

Zmniejszono dochody majątkowe w 2021 r. o kwotę 203.606 zł  z tytułu sprzedaży 

mienia Powiatu w celu zbilansowania budżetu. Dochody  ze sprzedaży mienia Powiatu                  

w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2021 r., gdyż nadal na rynku 

nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży  

nieruchomości. 

Zwiększono  plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2021 - 2023, w związku               

z realizacją nowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                         

w ramach Osi  priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka   z ubóstwem”, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020                    

na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej   pn. „Życiowe i 

zawodowe drogowskazy” realizowanego w latach 2021 – 2023, w tym: 2021 r. - 202.077 zł; 

2022 r.  – 243.333 zł; 2023 r. – 242.325 zł. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie                      

w wysokości 584.972,52 zł, natomiast Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny wniesiony               

w formie finansowej w  kwocie  102.762,00 zł.  

Zaplanowano kredyt w latach 2021-2034 w wysokości 14.993.000 zł wraz z odsetkami,  

z przeznaczeniem na   zakup  580 szt. udziałów przez Powiat Otwocki  w  PCZ Sp. z o.o.                   

w restrukturyzacji.   Środki te będą stanowić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki                    

z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wierzycieli, zgodnie  z układem sądowym oraz na 

pokrycie niedoborów  finansowych spowodowanych wyższymi,  w stosunku do przychodów, 

kosztami działalności Spółki.  

Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach  - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków 

inwestycyjnych w 2021 r. o kwotę 1.620.000 zł oraz w 2022 r. o kwotę 7.800.000 zł                       

(o tę kwotę zwiększono w 2022r. wydatki majątkowe)  oraz    przychody z tytułu z wolnych  

środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy    o finansach publicznych, na pokrycie 

deficytu budżetowego w 2021 r. o kwotę  24.489 zł. 

 

 Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując 

jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych. 

 

 

 Załącznik nr 2   

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące 

zmiany: 

 

1. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy” do realizacji 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  w latach 2021-2023,  o łącznych 

nakładach finansowych  687.735 zł, w tym:  rok 2021 r. – 202.077 zł; rok 2022 r.  –                   

243.333 zł; rok 2023 r. – 242.325 zł;  



2. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 620.000 zł na realizację zadania pn. 

„Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku”; 

zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

3. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel”; 

zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

4. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w 

miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów”,   określając łączne nakłady 

finansowe w wysokości 5.736.775 zł oraz limit wydatków w kwocie 5.500.000 zł , w tym: 

2021 r. – 1.000.000 zł, 2022 r. – 4.500.000 zł; 

5. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez 

budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II                                          

i ul. Poniatowskiego”,   określając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków                          

w kwocie 3.500.000 zł , w tym: 2021 r. – 200.000 zł, 2022 r. – 3.300.000 zł. 

 

 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 

 


